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Etapa anului 2021
•Analiza indicatorilor de sprijin pentru

sectorul agrar, actualizarea tarifelor de
costuri și a normativelor veniturilor nete
pentru impulsionarea procesului investițional

Obiectivele etapei anului 2021 Rezultatele preconizate, 2021
• 1.

Analiza indicatorilor de sprijin pentru
sectorul agrar al Republicii Moldova.

• 2.

Elaborarea tarifelor de costuri pentru
anul 2021 privind serviciile (produsele)
pentru fitotehnie și zootehnie.

• 3.

Elaborarea normativelor veniturilor
nete pentru zonele Nord, Centru și Sud,
obținute în cadrul gospodăriilor țărănești
și gospodăriilor casnice auxiliare.

• 4.

Elaborarea a 5 proiecte investiționale
de tip model pentru sub-ramurile
selectate ale agriculturii

• 5.

Validarea rezultatelor obținute.

• 1.

Studiu privind analiza
indicatorilor de sprijin pentru
sectorul agrar al Republicii
Moldova.

• 2.

Tarife de costuri pentru anul

2021
• 3.

Normative ale veniturilor nete
pentru zonele Nord, Centru și Sud,
4. 5 proiecte investiționale de tip
model pentru sub-ramurile
selectate ale agriculturii

• 5.

Publicații, participări la
evenimente științifice, etc.

REZULTATE PRINCIPALE

Obiectiv 1. Analiza indicatorilor de sprijin pentru sectorul agrar al Republicii Moldova.
Rezultat: Studiul ”Analiza indicatorilor de sprijin pentru sectorul agrar al Republicii Moldova”
Acțiunile realizate
•

A fost creată o bază de date comprehensivă cu informații privind valoarea producției agricole, prețurile medii de vânzare, prețurile la hotar (în baza datelor import - export),
consumul produselor alimentare, producția, valoarea subvențiilor alocate producătorilor agricoli, cheltuielile pentru sistemul de cercetare din domeniul agricol, activități de
inspecții și control, alocări pentru dezvoltarea infrastructurii rurale, marketingului și promovărilor produselor alimentare moldovenești pentru perioada 2005 - 2020.

•

A fost realizată analiza datelor colectate și calcularea indicatorilor de sprijin pentru sectorul agricol al Republicii Moldova.

•

•
•
•
•
•

Conform calculelor efectuate, sunt observate figuri negative pentru coeficienții ESP (estimarea sprijinului pentru
producători) și RNP (rata nominală de protecție), în special în perioada 2015 – 2019, cu unele redresări pentru anul
2020.
Valorile pozitive ale TB (transferurilor bugetare) nu sunt suficiente ca să compenseze valorile negative ale sprijinului
prețului de piață (SPT) calculat, rezultând în ESP negativ, minimum de -28% fiind înregistrat în anul 2017.
Valorile negative ale ESP sunt confirmate de valorile negative RNP, minimum cărora a atins -9% în 2018.
Un alt capitol în cadrul studiului respect îl reprezintă analiza subvenționării agriculturii Republicii Moldova pentru
perioada anilor 2010 – 2020.
Cea mai mare pondere a subvențiilor este alocată măsurilor orientate în principal către producătorii mari care sunt
capabili să investească în sectorul agricol, adică își permit să procure mașini și utilaje agricole moderne de calitate.
În timp ce în anul 2010 primele două măsuri din programul de subvenționare au reprezentat 100% din finanțare, cu un
accent deosebit pe Măsura 1, care acumula peste 90% din totalul subvențiilor alocate, odată cu introducerea submăsurii 1.6 (din cadrul Măsurii 2) dedicată post-recoltării și procesării, precum și a altor sub-măsuri, ponderea
subvențiilor alocate în cadrul Măsurii 1 reprezintă până la 60% din fonduri, Măsura 2 – până la 30%, Măsura 3 – în
jur de 10%, iar ultimele două măsuri reprezintă până la 2% cumulativ.

Obiectiv 2. Elaborarea tarifelor de costuri pentru anul 2021 privind
serviciile (produsele) pentru fitotehnie și zootehnie
•

4893 de unități de tarife, care au cuprins 3158 de unități
de tarife de costuri privind serviciile prestate și 1735 de
tarife privind produsele agricole (fito - și zootehnice).

•

În total au fost elaborate tarife de costuri pentru 61 de
culturi fitotehnice și pentru 9 specii de animale și păsări,
inclusiv:

•

tarife de costuri ale produselor:

•

culturi cerealiere și leguminoase boabe – 399 unități;

•

culturi tehnice

- 111 unități;

•

culturi furajere

- 197 unități;

•

legume și cartofi

- 370 unități;

•

fructe și pomușoare

- 195 unități;

•

produsele animaliere

- 403 unități.

•

tarifele de costuri ale serviciilor de arătură, de cultivare,
semănatul, stropitul, recoltare, de transport etc. – în total
3158 de unități.

Obiectiv 3. Elaborarea a 5 proiecte investiționale de tip model
pentru sub-ramurile selectate ale agriculturii
5 proiecte investiționale aferente următoarelor activități și sub-ramuri ale
sectorului agricol:
• Proiectul investițional: Model de afacere privind producerea soia de calitate ca
business de familie.
• Proiectul investițional de tip model ”Albinuța” în apicultură.
• Proiect investițional de tip model pentru sectorul agrar – înființarea fermei de
producere a afinelor ,,Afine – Moldagroprim” SRL.
• Proiect investițional de tip model pentru sectorul agrar – transformarea
exploatației agricole tradiționale într-o firmă specializată de producere a
usturoiului în baza tehnologiilor industriale moderne.
• Proiectul investițional de tip model în domeniul agrar – înființare unei livezi super
intensive de mere.

Obiectiv 4. Elaborarea normativelor veniturilor nete pentru zonele
Nord, Centru și Sud, obținute în cadrul gospodăriilor țărănești și
gospodăriilor casnice auxiliare
Normativele veniturilor nete în fitotehnie * (a. 2020), lei/ha

•

•

În corespundere cu prevederile art.5 al
Legii asistenței sociale, precum și
Planului de acțiuni privind eficientizarea
modului de acordare a asistenței sociale
au fost elaborate normativele
veniturilor nete, diferențiate pe zonele
geografice ale Republicii Moldova
(Nord, Centru și Sud), forme de
gospodării și grupe de produse
(fitotehnice și zootehnice).
În total în anul 2021 au fost elaborate 18
normative veniturilor nete pentru anul
precedent, 2020.

Zonele geografice
Gospodării ţărăneşti (de

Nord
6391,06

Centru
4930,86

Sud
2729,56

fermier)
8592,25
7157,62
7588,66
Gospodării casnice auxiliare
Normativele veniturilor nete în sectorul zootehnic (a. 2020), lei/ha
Zonele geografice

Gospodării ţărăneşti (de

Nord

Centru

Sud

2933,50

2263,26

1252,87

5086,61

4237,31

4492,49

fermier)
Gospodării casnice auxiliare

Rezultate cuantificabile pentru anul 2021
- Publicații științifice
Tipul publicației

Aferente Programului de Stat

Ghiduri

6

Articole din alte reviste editate în străinătate

1

Articole în materiale ale conferințelor internaționale

10

Articole în lucrările conferințelor ştiințifice internaționale
(Republica Moldova)

4

Publicațiile electronice

9

TOTAL

30

Nivelul de finanțare a proiectului în 2021 / Infrastructura de
cercetare
•

Remunerarea muncii – 803,4

•

Contribuții de asigurări sociale –
233,0

•

Deplasări de serviciu – 28,0

•

Alte servicii – 5,8

•

Indemnizații – 5,4

•

Materiale și rechizite – 10,5

•

Total – 1086, 1 mii lei

• Infrastructura de cercetare utilizată în cadrul proiectului este
reprezentată de infrastructura instituțională.
• Reieșind din specificul cercetărilor din domeniu, cercetătorii
implicați în implementarea proiectului sunt plasați în 5 birouri,
numărul total de calculatoare utilizate – 8. Toate calculatoarele
sunt conectate la rețeaua de Internet.
• În scopul desfășurării evenimentelor științifice, întrunirilor
membrilor echipei de proiect, este utilizată sala de ședințe a
Institutului Național de Cercetări Economice.

Potențialul științific. Pregătirea cadrelor.
• În

anul 2021, în cadrul echipei de proiect nu au fost susținute teze
de doctorat / postdoctorat.

• În

același timp, în cadrul membrilor echipei de proiect, 4 persoane
sunt antrenate în procesul de elaborare a tezelor de doctor
(doctoranzi).

Colaborare națională
1)

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Membrii echipei de proiect, prezintă la solicitarea Ministerului
Agriculturii și Industriei Alimentare normativele veniturilor nete ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi
gospodăriilor casnice auxiliare, obţinute de la activitatea agricolă în fitotehnie şi în sectorul zootehnic. Necesitatea
elaborării Normativelor veniturilor nete din activitatea agricolă a fost stipulată în art. 5 al Legii asistenţei sociale,
precum şi în Planul de acţiuni privind eficientizarea modului de acordare a asistenţei sociale.

2)

Rețeaua pentru Dezvoltarea Comunităților Rurale (RDCR). Membru al Consiliului de Administrare. Implicare
activă a membrilor proiectului Stratan A., Lucasenco E., Bajura T. în cadrul lucrărilor Grupului Tematic de Lucru 1
„Criterii de apreciere a categoriilor de producători agricoli mici, medii și mari”. Elaborarea propunerilor și
recomandărilor.

3)

Federația Agricultorilor din Republica Moldova (FARM). Colaborare în identificarea a o serie de producători
agricoli în scopul de a fi supuși chestionării și interviurilor aprofundate, necesare pentru elaborarea proiectelor
investiționale, tarifelor actualizate de costuri.

4)

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. Contribuția membrilor echipei proiectului la formarea continuă
a managerilor entităților economice ale cooperației de consum, organizate în perioada 5 – 8 aprilie 2021.

Colaborare internațională
•

IFCN Dairy Network (IFCN)

1) European Rural Development Network (ERDN). Colaborare în domeniul
Elaborarea capitolului dedicat
schimbului de informații privind dezvoltarea rurală, politicile de sprijin a
Republicii Moldova pentru
dezvoltării rurale. Membrii echipei de proiect sunt participanți activi în cadrul
Raportului internațional anual de
manifestațiilor științifice organizate de către ERDN.
analiză a sectorului de lactate.
2) Institutul de Economie Agrară, Academia Română. Co-organizatori ai Sesiunii
știintifice internaționale "Viabilitatea fermelor și dezvoltarea rurală durabilă în
contextul actualelor priorități ale UE privind agricultura și mediul", 8 decembrie
2021
3) Institutului de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală,
România. Co-organizatori ai Simpozionului Internaţional “Economie Agrară şi
• Organizația
Dezvoltare Rurală – Realităţi şi Perspective pentru România”, ediţia a XII-a, 18
pentru Alimentație și Agricultură
noiembrie 2021
a Națiunilor Unite (FAO)

Membrii secției - experți în
domeniul elaborării politicilor
publice în sectorul agrar

4) Institute of Agricultural Economics Belgrade, Serbia. Co-organizatori
International Scientific Meeting "Sustainable agriculture and rural development –
II”, 16 – 17 decembrie 2021

Participări la evenimente aferente Programului de Stat
•

18 participări cu rapoarte / comunicări la lucrările Conferințelor naționale și internaționale (România,
Bulgaria, Serbia, Polonia, Republica Moldova)

-

International Symposium Agriculture for Life, Life for Agriculture, USAMV, Bucharest, Romania, 3 - 4
iunie 2021

-

International Conference Inclusive rural development: empirical evidence from Central and Eastern
Europe. Institute of Rural and Agricultural Development, Warsaw, Poland. November 8, 2021.

-

International Symposium EXPERIENCE. KNOWLEDGE. CONTEMPORARY CHALLENGES 8th Edition
„Back to the Future. Social – economic Challenges and Perspectives”, Bucharest, Romania. May 27th28th, 2021.

-

International scientific conference "Tourism and the global crises". University of Veliko Tarnovo, Bulgaria.
21 April 2021.

-

Sesiunea științifică internațională: cercetări de economie agrară şi dezvoltare rurală cu tema "Viabilitatea
fermelor și dezvoltarea rurală durabilă în contextul actualelor priorități ale UE privind agricultura și
mediul", a 26 ediție. Institutul de Economie Agrară, București/România, 8 decembrie 2021

-

International scientific conference "Sustainable agriculture and rural development - II",December, 1617th, 2021, Belgrade, Serbia.

-

Peste 30 de participări în dezbateri la diverse evenimente științifice.

Masa rotundă ”Instrumente economice noi de sporire a
competitivității sectorului agricol al Republicii Moldova”
11.11.2021
55 de participanți din Republica Moldova și România.

Promovarea proiectului și a rezultatelor obținute în anul 2021


4 participări la emisiuni radio/TV de popularizare a științei



9 articole de popularizare a științei



Membru al colegiilor de redacție al revistelor naționale și internaționale – 9



Membru al Grupului de lucru privind elaborarea Metodologiei evaluării
animalelor în creștere cu scopul asigurării lor subvenționate (Ministerul
Agriculturii și Industriei Alimentare) – 1



Membri ai Grupului de lucru responsabil de elaborarea CBTM 2022-24 în
sectorul agricultura - 2

Alte proiecte tangențiale cu Programul de stat
În derulare
• ‘Leaving something behind’ - Migration
governance and agricultural & rural
change in ‘home’ communities:
comparative experience from Europe,
Asia and Africa, AGRUMIG – H2020
(Comisia Europeană)
• The role of small family farms in
sustainable development of agri-food
sector in the countries of Central and
Eastern Europe – NAWA (Agenția
poloneză pentru schimb academic)
•

Calculation of Standard Output (SO)
and Farm Typology for Moldova, FAO,
coordonator (FAO)

Finalizate în 2021
Managementul riscurilor și elaborarea
măsurilor de atenuare a consecințelor
pandemiei COVID-19 asupra securității
alimentare a Republicii Moldova,
(AGROCOV19) (ANCD)
Cereri elaborate în 2021
•

Propunere de proiect înaintată la Programul Orizont
Europa HORIZON-CL-6-2021-FARM2FORK-01-08 (în
proces de evaluare)

•

Propunere de proiect “Eco-efficiency and sustainability
of small-scale farming: exploring slacks for undesirable
outputs and public goods”, National Science Centre,
Poland (acceptat)

•

Propunere de proiect ”Abordări sistemice și date
deschise centrate pe dezvoltarea exploatațiilor mici și
gospodăriile casnice auxiliare din Republica Moldova” în
cadrul „Ofertei de soluții privind promovarea conceptului
de Știință deschisă și dezvoltarea tehnologiilor digitale în
domeniile cercetării și inovării” (proiect respins pentru
finanțare)

Aprecierea rezultatelor obținute în anul 2021
Certificat de implementare (scrisoarea
cu Nr. 01/4-07/3734 din 15.11.2021),
Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare

Certificat
de
implementare Certificat de Implementare din
Consiliul Raional Hâncești
partea Federației Agricultorilor
din Moldova (FARM)

Impactul științific, social și/sau economic al
rezultatelor științifice
1. Normativele veniturilor nete sunt transmise anual către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, fiind aprobate prin
Ordin al ministerului în scopul executării prevederilor pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 514/ 2007 privind aprobarea unor acte
normative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 70-73, art. 553). Reieşind din faptul că aproximativ 10% din
producătorii mici de producţie agricolă (gospodăriile ţărăneşti de fermier şi gospodăriile casnice auxiliare) practică numai
cultivarea plantelor (fitotehnie), calcularea normativelor veniturilor nete este efectuată separat pentru: (i) sectorul fitotehnic; (ii)
sectorul zootehnic; (iii) sectorul agricol în ansamblu.
2. Soluționarea problemelor manageriale de caracter:



actual – asigurarea procesului de producție agricolă cu informația actualizată privind identificarea costurilor veridice ale
diferitor componente de cheltuieli;
de perspectivă – elaborarea proiectelor investiționale de tip model pentru sectorul agrar al Republicii Moldova.

3. Suport științific pentru producătorii agricoli și asociațiile de producători. Tarifele de costuri și normativele veniturilor nete,
fiind plasate pe site-ul www.ince.md, sunt descărcate anual de peste 2000 de ori, cumulativ, reprezentând, astfel, un material
științific în acces deschis, necesar în activitatea managerilor de exploatații agricole, fermieri mici, etc.
4. Bază durabilă pentru creșterea eficienței activității agricole. În total pe parcursul anului 2021 au fost elaborate 4893 unități de
tarife de costuri, 18 unități de normative ale veniturilor nete și 5 proiecte investiționale, efectul economic de utilizare și/sau
implementarea practică a cărora constituie o bază durabilă de creștere a eficienței activității agricole, de micșorare a cheltuielilor
în cadrul acestei activității prin lucrarea deciziilor argumentate privind organizarea procesului de producție.

Concluzii, recomandări, propuneri


Reieșind din faptul că activitățile proiectului științific sunt distribuite uniform, pe durata unui an
(ianuarie - decembrie), finalizarea raportului științific la mijlocul lunii noiembrie, conform
cerințelor, implică o accelerare a activităților de cercetare pe final de an. În acest sens, se
recomandă de a prezenta raportul științific cel devreme la sfârșitul lunii decembrie, pentru o mai
bună reușită în timp cu activitățile științifice, tehnice și manageriale.



Formularele de evaluare a proiectelor (modelul formularului) de către experții recenzenți ar trebui
să fie plasate în acces deschis pe site-ul ANCD, pentru o mai bună sinergie între cerințele
raportului științific și criteriile de evaluare din formular.



Excluderea obligativității de a păstra procentul de tineri în cadrul Programului de Stat pe parcursul
implementării proiectului, ca urmare a trecerii vârstei din categoria până la 35 în categoria peste
35 ani și imposibilității angajării suplimentare a noi cercetători.

Vă mulțumesc pentru atenție!

